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আoয়ামী লীগ িক কেঠার হেত পারেব?  
শু বার oয়ািক র্ং কিমিটর ƣবঠক  
সাংগঠিনক স াদকরা িরেপাট র্ ƣতির করেছন 
রিফকুল iসলাম রিন  

 

সুনামগ  েজলা আoয়ামী লীেগর শীষ র্ েনতােদর দু-eকজন গত েপৗরসভা িনব র্াচেন দলীয় াথ  নােদর বখেতর িবরুে  
কাজ কেরিছেলন। eকাদশ জাতীয় সংসদ িনব র্াচেন মহােজাট াথ  পীর ফজলুর রহমান িমসবাহর িবরুে  শুধু aব ানi 
েননিন, িবeনিপর াথ র পে  aথ র্ o কম  িনেয়াগ কেরন তারা। সব র্েশষ uপেজলা িনব র্াচেন সদর uপেজলায় েনৗকার 
াথ  খায়রুল কিবর চপল eবং িবশব্ রপুর uপেজলায় দলীয় াথ  রিফকুল iসলাম তালুকদােরর িবরুে  কাজ কেরন 

তারা। oi েনতারা গত দশ বছের আoয়ামী লীেগর রাজনীিত িনেজর aৈবধ িব  o মতার দাপট েদখােত পারেলo 
সংগঠনেক শি শালী করেত চরম থ র্ হেয়েছন। নােটােরর বাগািতপাড়া uপেজলা েচয়ার ান িহেসেব আoয়ামী লীেগর 
মেনানয়ন েপেয়িছেলন েসেক ার রহমান। e uপেজলায় দলীয় মেনানয়ন তয্াশী িছেলন ানীয় eমিপ শিহদুল iসলাম 
বকুেলর ভাi aিহদুল iসলাম েগকুল। িক  মেনানয়ন না েপেয় িবে াহী াথ  হন। ভাiেক িবজয়ী করেত ভাব খাটান 
থমবােরর মেতা eমিপ বকুল। দেলর াথ  েসেক ার রহমান aিভেযাগ কেরন, ‘সংসদ িনব র্াচেন েনৗকা িনেয় িবজয়ী 

eমিপ শিহদুল iসলাম বকুল uপেজলা িনব র্াচেন েনৗকার িবপে  কাজ কেরন eবং ভাব খািটেয় ভাiেক িবজয়ী কেরন। 
দেলর হাiকমা  িস া  িনেয়েছন, ানীয় িনব র্াচেন যারা েনৗকা ডুিবেয়েছন তােদর িবরুে  ব া েনoয়া হেব। আিম চাi, 
তদ  সােপে  ব া হণ করা েহাক। িতিন aিভেযাগ কেরন, ‘ ানীয় eমিপ ছা াব ায় (2৯৯3-৯4 সােল) ছা দেলর 
eিজeস িছেলন। তার বাবা uপেজলা িবeনিপর িত াতা সভাপিত িছেলন। eকাদশ জাতীয় সংসদ িনব র্াচেন েনৗকার 
মেনানয়ন েপেয় eমিপ হেয়i েনৗকার িবরুে  কাজ শুরু কেরেছন বকুল। চলেছনo িবতিক র্ত ি েদর িনেয়।’ গাজীপুের 
আoয়ামী লীেগর িবে াহী াথ র পে  িমিছেল aংশ িনেয় আেলাচনার জ  েদন বত র্মান মি সভার েজয্  ম ী আ ক ম 
েমাজাে ল হক। eখােন দেলর াথ  পরািজত হন। ম ীর সমিথ র্ত াথ  িবজয়ী হন। খুলনা-6 আসেনর সংসদ সদ  
নারায়ণ চ  চে র িবরুে o ডুমুিরয়া uপেজলা আoয়ামী লীেগর াথ  েমা ফা সেরায়ােরর aিভেযাগ, eমিপ েনৗকা 
তীেকর াথ র িবপে  কাজ করেছন।  েনৗকার েকােনা eেজ  েকে  িদেত েদেবন না িতিন। েমা ফার , যারা 

েনৗকা তীক িনেয় িনব র্ািচত হেয় েনৗকার িবরুে  কাজ কেরন তােদর িবরুে  িক সিতয্ সিতয্ ব া েনoয়া হেব?  দলীয় 
সূ মেত, eবােরর uপেজলা িনব র্াচেন ানীয় eমিপ-ম ী o aেনক েক ীয় েনতার িবেরািধতায় েরকড র্সংখয্ক uপেজলায় 



আoয়ামী লীগ মেনানীত াথ  িবজয়ী হেত পােরনিন। eেত িবeনিপিবহীন িনব র্াচেন ‘েনৗকার’ iেমজi িত  হেয়েছ 
বেল মেন কেরন দেলর হাiকমা । েস কারেণ েনৗকা িবেরাধী eমিপ-ম ী o েনতােদর তািলকা করেত িনেদ র্শ িদেয়েছন 
আoয়ামী লীগ সভােন ী ধানম ী েশখ হািসনা। গত শু বার আoয়ামী লীেগর ে িসিডয়ােমর ƣবঠেক uপেজলায় েনৗকার 
িবেরািধতাকারী eমিপ-ম ী o েনতােদর তািলকা ƣতির করা eবং ব া হেণর কথা জানান দলীয় সভােন ী েশখ 
হািসনা। e সময় িতিন ততম সমেয়র মে  তািলকা েতর িনেদ র্শ েদন। e জ  দেলর চার যু  সাধারণ স াদক o 
আট সাংগঠিনক স াদকেক িবেশষ দািয়তব্ েদoয়া হেয়েছ। দািয়তব্ া  েনতারাo তািলকা েতর কাজ শুরু কেরেছন। 
আগামী শু বার দেলর কায র্িনব র্াহী সংসেদর ƣবঠেক চূড়া  িস া  হণ করা হেব। e সে  আoয়ামী লীেগর যু  
সাধারণ স াদক মাহবুব-uল আলম হািনফ বাংলােদশ িতিদনেক বেলন, ‘যারা ানীয় সরকার িনব র্াচেন দেলর াথ র 
িবপে  কাজ কেরেছন তােদর তািলকা ƣতিরর কাজ চলেছ। আগামী 6 eি ল শু বার দেলর কায র্িনব র্াহী সংসেদর ƣবঠক। 
েসখােন চূড়া  িস া  হণ করা হেব।  রাজৈনিতক িবে ষকরা বলেছন, eকাদশ জাতীয় সংসদ িনব র্াচেন 91 শতাংশ 
েভাট পড়েলo মা  িতন মাস পর uপেজলায় কম েভাট পড়ায় েনৗকার iেমজ ণœ হেয়েছ। a িদেক িতন মাস আেগ 
যারা েনৗকা িনেয় িবজয়ী হেয়েছন, তােদর aেনেকi েনৗকার িবপে  কাজ করেত দলীয় েনতা-কম , iuিনয়ন পিরষেদর 
েচয়ার ানেদর িনেদ র্শনা িদেয়েছন। েনৗকা ডুিবেয়েছন। েযসব eমিপ ানীয় িনব র্াচেন েনৗকা ডুিবেয়েছন তারা কী কের 
সংসদ িনব র্াচেন েনৗকা িনেয় িতদব্ি তা করেবন? দল যিদ ব া না েনয় তাহেল আoয়ামী লীেগর িনেবিদত কম রা 
ভিব েত েনৗকায় েভাটদান েথেক িবরত থাকেবন। 

e সে  রাজৈনিতক িবে ষক o জগ াথ িবশব্িব ালেয় uপাচায র্ a াপক ড. মীজানুর রহমান বাংলােদশ িতিদনেক 
বেলন, ‘গত িতন মাস আেগo যারা েনৗকা িনেয় িবজয়ী হেয়েছন, তারা েনৗকার িবপে  কাজ করেছন, eটা খুবi 
দুঃখজনক। eেত দেলর শৃ লা ন  হে । eখন কেঠার ব া না িনেল পরবত েত িতেযািগতামূলক িনব র্াচেন দেলর 
জ  বুেমরাং হেব। eখন  হে , দল কেঠার হেত পারেব েতা? পারেলi ম ল হেব।’ আoয়ামী লীেগর eকািধক সূ  
জানায়, eবােরর uপেজলা িনব র্াচেন েক  েথেক তৃণমূেল িনেজেদর মে  েকা ল েবেড়েছ। িবভ  হেয় পেড়েছ েনতা-
কম রা। কাদা েছাড়াছুিড়েত সাংগঠিনক িভতo দুব র্ল হেয়েছ। e িনব র্াচনেক েক  কের eকািধক uপেজলায় র য়ী 
সংঘেষ র্ হতাহেতর ঘটনাo ঘেটেছ। eেত আoয়ামী লীেগর তৃণমূেল দীঘ র্েময়ািদ েনিতবাচক ভাব পড়েছ। জানা েগেছ, 
িবeনিপ িনব র্াচেন aংশ হণ না করায় থেম িবে াহীেদর আমেল েনয়িন আoয়ামী লীগ। দেলর হাiকমা  েচেয়েছ, 
িনব র্াচনিট হণেযাগয্ েহাক। েস কারেণ থেম aয্াকশেন যায়িন। িক  aেনক eমিপ-ম ী েনৗকার িবেরািধতা করায় 
িবeনিপিবহীন িনব র্াচেন েনৗকা পরািজত হেয়েছ। aথচ ায় সব uপেজলােতi গত সংসদ িনব র্াচেন েনৗকা eকেচিটয়া 
েভাট েপেয় িবজয়ী হেয়েছ। েস কারেণ েনৗকা িবেরািধতাকারী eমিপ-ম ী o েক ীয় েনতােদর িচি ত করেত িনেদ র্শ 
িদেয়েছন দলীয় সভােন ী ধানম ী েশখ হািসনা। শুধু েনৗকার িবেরািধতাi নয়, aেনেক আবার েনৗকার াথ  o 
শাসনেকo নানা ধরেনর হুমিক-ধমিক িদেয় েনৗকার পরাজয় িনি ত কেরন। িবষয়িট ভােলাভােব েনয়িন আoয়ামী লীগ o 

সরকােরর শীষ র্ কতর্ারা। েস কারেণ তদ  কের ব া েনoয়া হে  েনৗকা ডুবােনা eমিপ-ম ী o েনতােদর। ময়মনিসংেহর 
না াiেল েনৗকার াথ র িবরুে  aব ান েনন ানীয় eমিপ আেনায়ারুল আেবদীন খান তুিহন। িতিন আoয়ামী লীেগর 
িবে াহী হাসান মাহমুদ জুেয়লেক কাে  সমথ র্ন কের সভা-সমােবশ কেরন। টা াiেলর কািলহাতী uপেজলা পিরষদ 
িনব র্াচেন ানীয় eমিপ হাসান iমাম খান েসােহল হাজারী িবে াহী াথ  আনছার আলীেক i ন িদেয়েছন।  

া ণবািড়য়ার নবীনগর uপেজলায় েনৗকা তীেকর াথ  িছেলন কাজী জিহর uি ন িসি ক িটটু। তার িবরুে  সব্ত  
াথ  হন আoয়ামী লীগ েনতা মিনরু ামান। মিনরু ামানেক ানীয় সংসদ সদ  eবাদুল কিরম বুলবুল সমথ র্ন 

িদেয়িছেলন বেল aিভেযাগ রেয়েছ। 

 


